
ليأ!ومالحقهامنفيقيمأ!رلةاأثارب!ما

..صد..01!أ؟)

لمجغاثصدرعا

ئابئئلؤأأ

ظئظ%لوأهمصوخ!،

سأليف
لجوزلةقيما!!أيوببميننإيىبنكللمحهالمجديئ%ملإماا

1196157)

!!

لائرممبنلركهججم!،ج

إشراف

تكأ!راط!ر!،أ

تضويل

نحيرلةاجيملراالمحريزالمجدبننمسياموسسة

أزوي!ئقبم!جمأفي

لبثروألوزلح



،،فى"ط1،1،1
-3

.صرس..""،



البزءهذاراجح

لفرهم!طرف!4ئمعكا

يعباجمترلصل!رقجمين



أ!عم(

ابجيرب!!جمجيالراجمبدابعزبزبقبمملببابإبؤبسب!إ

محفوظةالطبعحقوق

الخيريهالراجحىالعزيزعبدبنسليمانلمؤسسة

الأولىالطبعة

هـ0123

اظاللأءأفافي

يئرزرلمبف

2892.بللكربةسهمكة

9.*800هاكعى5053.55هاتف

.0صص"ط
!وف!نمرتج!عل!ل!عاعراص!طصف



التحقيقمقدمة

وعزوجههلكرمينبغيكماحمدا"احمده،العالمبنربللهالحمد

51بهدواستهديه،بهإلاقوةولالهحوللامناستعانةواستعينه،جلاله

استغفار؛واخرتازلفتلماواستغفره،عليهبهانعممنيضللاالذي

هو.إلامنهينجيهولاذنبهيغفرلاانهويعلم،بعبوديتهيقرمن

عبدهمحمداوان،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهد

.)1(
وسلم.وصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،"ورسوله

اللهجة،صادقة،المقصدنبيلة،القدرجليلةرسالةفهذه؛بعداما

فبهاليحدثهم،إخوانهبعضإلىربانيعالمبهابصسا،المعانيمشرقة

وما،تعالىاللهذكرعن-الحدبوالمشفق،الوجلالناصححديث-

وبهجة،الأرواحومتاع،الصدوروسقاء،القلوبحياةمنبهبحصل

الدنيا.ونعبم،العبنوقرة،الأنفس

ورفبع،العظيمةالعبادةهذهمنزلةسطورهافيعليهموليقص

اهلها.علىوعوائدهاهباتهاووافر،مكانهاوجليل،مقامها

منهوانها،الدينهذامنالشعبرةهذهموضعاثنائهافيولببصرهم

الرفيعة.العاليةوالدرجة،الأسمىوالمقام،الأسنىبالمحل

وردمابعض!يالهرسولهوحديث،ربهمكتابمنعليهموليتلو

بشرفها.ونطق،بفضلها

.()8للشافعي"لةلرساا"(1)



ليأتواوعملا؛قولافيها،!ي!وقدوتهمنبيهمهديوليعلمهم

اختارالذيسبيلهمنتعالىاللهرضوانويقصدواأبوابها،منالبيوت

امنالجددسلكومن.مأمونةجادةعلىالشريعةمرادويبلغوا،لهم

العثار.

والدلالة،إليهاللدعوةيوفقوما،جليلةغاية-اللهلعمر-وتلك

وتسابق،المصلحونسعىولمثلها.عظيمحظذوموفقإلاعليها،

.الدعاءوالذكرأبوابفيالتصنيففيوالسنةالحديثأهل

"الدعاء("كتابهيستفتح036(:)تالطبرانيالقاسمأبوالامامفهاهو

ذلكعلىحداني!،اللهرسوللأدعيةجامعاألفتهكتاب"هذا:بقوله

وضعتوأدعية،سجعبأدعيةتمسكواقدالناسمنكثيرارأيتأني

ولا،!ي!اللهرسولعنتروىلا،الوراقونألفهامما،الأيامعددعلى

رويمامع،بإحسانالتابعينمناحدعنولا،اصحابهمناحدعن

والتعديالدعاء،فيللسجعالكراهيةمن!ج!اللهرسولعن

)1(
.فيه،..."

.785()2/"الدعاء")1(

النبوية:والأورادالأدعيةمنالواردعلىللاقتصاروانطر

العربيلابن"القرانو"احكام)16(،للخطابيالدعاء""شأن

و)7/144(،)4/914(،للقرطبي"القرانلأحكامو"الجامع)2/816(،

الاستغاثةكتابو"تلخيص)2/333(،عبدالسلامبنللعز"الأحكامو"قواعد

والوسيلة"و"التوسل،017(،)1/133كثيرلابن"تيميةابنالإسلاملشيخ

و"الدعاء)1/17(،"الربانيةو"الفتوحات(الفتاوىمجموع)1/346-

095(.-)2/956العروسيلجيلان"الإسلاميةالعقيدةمنومنزلته



فضائلابواببكتابةالحديثطلابيوصونالأئمةزالوما

العلممنالباببهذاالعنايةعلىويحثونهموالأذكار،الأعمال

.ونشرهببثهيوصونهمكما،وتحصيله

:-وناصحاحاضا-164(:)تالملائيقيسبنعمروقال

فلهكذاقالمناخرتنا؛امرفيينفعنامالناالحديثانفع"وجدنا

كذا")1(.

463(::)تالبغداديالخطيبوقال

وما،الأعمالفضائلفيالترغيباحاديثإملاءايضا"ويستحب

.الأذكار")2(منوغيرهاالقراءةعلىيحث

748(::)تالذهبيوقال

نقله،يتعين؛إسنادهيصحمماالأعمالفضائلفيالذي"والعلم

.")3(نقلهللأمةوينبغي،نشرهويتاكد

طلبفيتعالىاللهرحمهالحجاجبنشعبةالمتقنالامامورخلة

لهذهصادقةوصورة،ناطقشاهاالوضوء؛بعدالذكرفضلحديث

)1(

)2(

)3(

طريقهمنورواه(،ترتيبه-)2/183"الثقات"معرفةفيالعجليأخرجه

جماعة.

الإملاء"ادبوانظر:151(.)2/"السامعوادابالراويلأخلاق"الجامع

)1/313(.للسمعانيوالاستملاء"

84-86(.)3/:وانظر406(.)01/النبلاء"اعلام"سير
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.()1العناية

قلوبابهااللهفأحيا،مراتقبلمنالرسالةهذهنشرتفقدوبعد؛

ظلماتأظلمتهااعينابهاوبصر،مريضةأنفسابهاوأنعشجدبا،

.الذنوبحسراتوأرقتها،المعصية

وسعهماعلىبها-*معتنىأخرىمرةالنالسإلىتنشراليومهيوها

واسكرتها،الهوىعليهارانأخرىأفئدةمواتتنشرعلها-؛الجهف

.ـزائلةدنيامنلعاعةواستعبدتها،الشهوة

)313-للرامهرمزي"الفاصل"المحدب:فيانطرها)1(

-153(.)148للخطيب"الحديثطلب

فيو"الرحلة315(،



بهوالتعريفالكتابدراسة

على:وتشتمل

.الكتاباسمثا؟

المصنف.إلىنسبتهإثبات،

تصنيفه.تاريخرز

الثثاءعليه.ة

فيه.المصنفومنهجموضوعهت!

:اطبعاته.

.المعتمدةالخطيةالأصولثإ؟

.الكتابفي،،





الكتاباسم

فاتحته،فيهذاكتابهتسميةإلىتعالىاللهرحمهالمصنفيشرلم

.بشيءلذلكتعرضولا،اثنائهاو،خاتمتهاو

الحنبليحميدبنعليمحمدبنبن"عليتلميذهانإلا

)ووصلتنانسختهبهاصدرالتيالقصيرةالمقدمةفيقال")1(البعلي

والعملالطيب"الكلموسماها...شيخناكتبهارسالة"هذه(:بخطه

.سماها"كماوهي،"الصالح

وعنها،نسختهظهرعلىالاسمهذاكتبقدالمصنفكان!هل

نقلهام،اصحابهاحدمناومنهسماعاالتلميذاحذهام،تلميذهنقل

محتمل.ذلككل؟كتبهمناخركتابمن

اسمينكتبهمناثنينموضعينفيكتابهسمىالمصنفانغير

:)76("السعادتينوبابالهجرتين"طريقفيفقال.مختلفين

فوائدمن"الصالحوالعملالطيب"الكلمكتابفيذكرنا"وقد

."...الذكر

و)م()ت(الثلاثالنسخظهورعلىالواردهوالاسموهذا

"ذيلفيرجبابنتلميذه:المصنفمترجمواذكرهوبهو)ق(،

الذهب""شذراتفيالعمادالنوعنه045(،)2/"الحنابلةطبقات

سماهوبه69(،)2/"المفسرين"طبقاتفيوالداوودي092(،)8/

ترجمة.علىلهاقفلم)1(
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،(1)46الاستغفار"سيدحديثشرحفيالأفكار"نتائجفيالسفاريني

،2112،277،936/و)(1/46،411،904)("لبابلأاغذاءو"

في)2/158("العارفين"هديةفيالبغداديذكرهوبهوغيرها(،

موضع.

آخر،اسما)2/448("السالكين"مدارجفيالمصنفوسماه

الصيب"الوابلكتابنافيفائدةمائةنحوالذكرفيذكرنا"وقد:فقال

."...هناكوذكرنا،"الطيبالكلمورافع

.()1(4991)2/"الظنون"كشففيخليفةحاجيذكرهوبهذا

في"الطيبوالكلمالصيب"الوابلسماهحينالبغداديووهم

نا)492(واثاره"حياتهالقيم"ابنكتابهفيزيدأبوبكرالعلامةالشيخذكر)1(

لابنكتابينالصيب"و"الوابل"الطيب"الكلمعدحينوهمخليفةحاجي

4991(.،)2/8015"الظنون"كشفعلىواحال،القيم

لابن"الطيب"الكلمكتابالأولالموضعفيخليفةحاجيذكروقد

كتابنابدايةوهي،كتابهبدايةونقل)شرحهممنالقيمابنأنوذكر،تيمية

هويكونأنعبيدأحمد)وتوقعالشرحهذااسمعنيفصحلملكنهطذا(،

المقدمةفإن؛كذلكالأمروليس."،.الإخاء.محكم"عقدباسمالمذكور

الصيب""الوابلذكربينماهذا(،كتابنامقدمةهيخليفةحاجياوردهاالتي

تعليق.أيمنخفواالثانيالموضعفي

لكتابشرحاهذاكتابنااعتبارهفيهوخليفةحاجيوهمأنيظهرفالذي

الشرحهذايعتبرانهيوهمماتصرفهوفي.الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

"هديةفيالبغداديبنىوعليه،-مختلفينكتابينالصيب"و"الوابل

أعلم.والله."الطيبب"الكلمالشرحيسئململكنه-،"العارفين
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فيفأخطأآخر؛كتابابذلكوعده)2/915(،"العارفين"هدية

الطيب"الكلمغيرآخركتابااعتبارهوفي،الكتاباسمفي:موضعين

قبل.منذكرهقدكانالذي("الصالحوالعمل

فيالفقيحامدمحمدالشيخمختلفينكتابينعدهماعلىوتابعه

.26()1(1/)("اللهفانل"إغاثةمقدمته

المصنفوصففإنواحد؛لكتاباسمينكونهمافيريبولا

تماما.متفق(التسميةفي)المختلفينالمتقدمينالموضعينفيلهما

مقدمتهفيعبيداحمدالأستاذواحداكتاباكونهمااستظهروقد

"ابنكتابهفيزيدابوبكرالعلامةوايده)ث(،"المحبينل"روضة

مننقلتهالذيالنصيذكرالمكونهمامع)392-492(،"القيم

المسألة.فيقاطعوهو،"السالكين"مدارج

بينالإخاء)2(محكم"عقدبعنوانكتابالقيملابنذكرانهبقي

.السماء"إلىالمرفوعالصالحوالعملالطيبالكلم

هذا؟لكتابنااخراسمهوام،مستقلكتابهوفهل

خليفةحاجيذكرالذيالكتابهويكونانعبيداحمدتوفعتقدم

)حاجييسمهولم،لشيخه"الطيب"الكلمبهشرحالقيمابنان

)1(

)2(

إلا،"المحبيند"روضةعبيداحمدالأستاذمقدمةعنذلكالفقيالشيخنقل

واحدا.كتاباكونهمااحتمالإلىإشارتهعناعرضانه

"الاحقاء"،بعضها:وفي،"الأحباء":المصادربعضفيالكلمة5هذوردت

اثبت.ماالصوابولعل
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ضعفه.وبيانذلكردتقدمكما(،خليفة

الن!اخبعضفيهتصرف،للكتابآخراسماكونهواحتمال

.جدا)1(وارد-بالأسجاعالمغرمين

المصنف:ذكرهمااثنيناسمينللكتابان..والخلاصة

التراجمكتبفيالواردهووهذا،("الصالحوالعملالطيب"الكلم

النسخ.اكثروظهور

علىالدائرالمشتهروهو"،الطيبالكلمورافعالصيبو"الوابل

الكتابنشربسبب؛العصرابناءعندغيرهيذكريكادلاوالذي،الألسنة

مرارافطببعقليلا،الاسمهذافيغيرقدناشريهاغلبكادنوإن،به

احمدمقدمةفيهووكذلك،"الطيبالكلممنالصيب"الوابلبعنوالن

."د"الإغاثةمقدمتهفيالفقيوتابعه،"د"الروضةعبيد

"،الطيبالكلمفيالصيبالوابل"بلفظ"الظنون"كشففيوورد

"الوابل:"العارفين"هديةوفي)ح(،النسخةظهرعلىالمثبتوهو

اعلم.والله،تصرف!ذلكوكل،("الطيبوالكلمالصيب

ويكون،للكتابالعلميالاسمهوالاسمهذايكونانويشبه

علىيدلبماومترجميهالمصنفمنلهاختصاراالاخرالاسم

.)2(كثيرةنظائرولذلك،موضوعه

)1(

)2(

إليه.عزىاو،منهنقلمننرلمالايقويهوقد

)185(.بكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن:انظر

14



اسماءصياغةفيالتفتنمنالقيمابنبهعرفما:ويرشحه

باسمكتابهيسميانالمستبعدومن،فيهابالسجعواحتفاله،مصنفاته

إليهيلجتهالذيوما،باباللإيهامبذلكفيفتح،تيميةابنشيخهكتاب

الاختيار؟!سبيلعليهويضيق

الاشارةهذهمع،الكتابلوحةعلىالاسمهذاإثباتاثرتولذا

الآخر.الاسمإلىهنا
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المصن!إلىالكتابنسبةإثبات

اللهرحمهالقيمابنالإمامإلىالكتابهذانسبةصحةفيريبلا

منها:،متوافرةكثيرةذلكودلائل،تعالى

لموضوعه.مبينا،بهمشيدا،كتبهبعضفيلهالمصنفذكر-1

)76(:"الهجرتين"طريقفيقال

فوائدمن"الصالحوالعملالطيب"الكلمكتابفيذكرنا"وقد

)1(فائدةمائةمنقريباوذكرنا،لعبدهسبحانهاللهذكراستجلاب:الذكر

النفععطيمكتابوهولها،نظيرلامنهافائدةكلبالذكر،تتعلق

جدا".

:(484)2/"السالكين"مدارجفيوقال

الصيب"الوابلكتابنافيفائدةمائةنحوالذكرفيذكرنا"وقد

."...،نفعهوعطم،الذكرأسرارهناكوذكرنا،"الطيبالكلمورافع

منه.واستفادتهم،عنهالعلماءنقل-2

فيالأفكار"نتائج:كتابيهفيالسفاريني:فأكثرعنهنقلفممن

"المدارح".وفيهنا،المصنفقالكذا)1(

ثم"،فائدةمائةمننحوالذكر"وفي49(::)صالكتابفيوقال

.اخرىفائدة225(:)صذلكبعدوذكر،فائدةوسبعيناثنتينساق

الأمرنفسفيكذلكلعلهااوللكسر،وجبراتغليبا،""المائةذكرفلعله

وأجلاها.اهمهاذكروإنما،عنده
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156-158،)146-151،الاستغفار":سيدحديثشرح

"الألبابو"غذاء381(،341،344-937-،172-181،184

211،277،936،378،-021و)904/2(،64114،)1/

عنهوالنقلباسمهصرح-577(،047،488-948،294،576

.)1(اخرىفيذلكواغفل،مواضعفي

منجما!ةوعنه)1/138(،"الانصاف"فيالمرداويونقل

يسمه.ولم،هذاكتابنامننصاالقيمابنعن،الحنابلةفقهاء

تصانيفه.سياقضمنلهالمصنفمترجميعامةذكر-3

.الكتاباسمفيالبحثعندبعضهمذكرتقدموقد

.المعتمدةالخطيةالا!صولظهورعلىالمصنفإلىنسبتهورود-4

فيوطريقتهالطهور،غايةالكتابفيظاهرالقيمابنالامامنفس-5

وعباراته،العلممسائلتحريرفيالمميزواسلوبه،افكارهصياغة

-الكتابهذافي-تخطئهالا-إنشائهفيدورانهايكثرالتيوالفاظه

تصانيفه.فيالنظرالفتعين

منها،)الخاصةوالنقول،والاختيارات،الأفكارمنكثيراتفاق-6

فيه،مواردهيسميوهو12()1/"الألباب"غذاءمقدمةفيغريباوهماووهم)1(

ابنوكتاب"،الطيبالكلمفيالصيب"الوابل:تيميةابنكتابسمىإذ

ابنكتابعنكتابهفينقلارهولم،ا"الصالحوالعملالطيب"الكلم:القيم

شيئا.تيمية
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فيموجودهومامعالكتابفي(تيميةابنالاسلامشيخعنكالنقل

تعليقاتي.فيذلكبعضإلىاشرتوقد،القيمابنكتب
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الكتابتصنيفتاريخ

لهذاالمصنفكتابةتاريخمعرفةإلىيهدينصأيدينابينليس

كتبه؛بينالزمنيترتيبهعلىالوقوفإلىأو،اليقينوجهعلىالتأليف

و"مدارج"،الهجرتين"طريق:كتابيهفيلهذكرهمنوردماإلا

فيأسبقئتهيبينمما،بهوإشادتهفيهما،لهووصفه"،السالكين

عليهما.التأليف

تأليفبزمنالعلمتقريبعلى-ثبتتإن-تعينقدملاحظةوثمة

شيخهعننقلالقيمابنأنوهي.تحديدهعلىوتساعد،الكتاب

هذافيعنهنقلكما)1(،كتبهمنعديدةمواضعفيالحجاجأبيالمزي

:قالإذ،خاصةدلالةذاتبصيغةوردهناعنهنقلهأنإلا،الكتاب

شرطعلىإسناده:اللهرحمهالمزيالحجاجأبوشيخنا"وقال

")2(.البخاري

ابنووفاة742،سنةكانتالمزيوفاةانوعلمنا،هذاثبتفاذا

هذهفيكانالكتابتأليفبأنذلكمنخرجنا751؛سنةكانتالقيم

التاريخين.هذينبينماالتسعالسنوات

باقيدونالنقلبهذا)م(النسخةتفردالقرينةهذهيضعفممالكن

احتمالوكذا،تأليفهمنحينبعدلهالمصنفإلحاقواحتمال،النسخ

)1(

)2(

.()177زيدأبوبكرللشيخ"موارده،اثاره،حياته،القيم"ابن:انطر

.(286:)صالكتاب:انطر
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والله،الاحتمالعلىالأمرفيبقىالدعاء؛صيغةفيالناسختصزف

اعلم.

02



الكتابعلىالثناء

:()1(9171:)تزبارةبنالحسينبنيوسفقال

الطيب""الكلملدرسفاعكفالغنىثمراتتجنيرمتإن

")2(الطيب"ابيفضلمناشهرفضلهيزللمكتابفهو

:()3(0911:)تإسحاقبنمحمدبنأحمدوقال

("الطيب"الكلمزهورفاقطفالصالحالعملرفعرمتإن

أطيبرائقمعنىرحيقلفظهمنالفكربثغروارشمف

")4(الأشنبحمىالشعبإلىنأتيغداو"قالوا"نبك"قفاخو

ابنتصانيفمنطائفةذكرأنبعد-خانحسنصديقوقال

منتصنيف!عندهكانمنأن"وظني-:الكتابهذاومنها،القيم

تصنيفأو،المكانالرفيع،الشأنالعظيمالحبرهذاتصانيف

إلىذلكبعديحتجولم،واخرتهدنياهلسعادةلكفى-...شيخه

)1(

)2(

)3(

)4(

093(،)3/383-"العرف"نشرفيترجمته.عصرهعلماءاكابرمنكان

.زبارةمحمدبنلمحمد)238("الطالعالبدرو"ملحق

)473(،رقمبصنعاء،الكبيربالجامعالأوقافمكتبةنسختيظهرمن

و)605(.

الطالع""البدرفيالشوكانينعتهكذا.المحققينالعلماءاكابرمن

-248(.)1/237"العرف"نشر:وانظر-89(،)1/79

ذكرهما.السابقالنسختينظهرمن
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نإالايمانيةالحقائقدركفيوالمتأخرينالمتقدمينمناحدتصنيف

.(1)"لىتعادلهاشاء

فيها،وتنوقه،القيمابنتصانيفإطراءفيالمذكورةوالعبارات

علىتصدقكلها؛بهاوانتفاعهمالطوائفجميعوقبول،لهاوتجويده

التأليف.هذا

يغنيبماهذاكتابهعلىالثناءفيالمصنفعباراتنقلتقدموقد

هنا.إعادتهعن

.(431)3/"العلومابجد"(1)
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المصنفومنهجالكتابموضوع

إخوانه،بعضإلىالقيمابنبهابعثرسالة:الكتابموضوع*

في"البعليالحنبليحميدبنعليبنمحمدبن"عليتلميذهيقولكما

في-رأيتفيما-تذكرلمفائدةوهي،بخطهوصلتناالتينسختهصدر

وتصانيفه.بالامامالمعتنيةالمصادرمنشيء

الذيالعنوانإليهيشيركما،عينهاوإنسان،الرسالةرحىوقطب

-،وجلعز-اللهذكرفضلبيانعلىيدور=لهاالمصنفاختاره

ودرجته،مقامهورفيع،ومنزلتهمكانتهوجليل،وفائدتهأثرهوعظيم

والأولى.الاخرةفي،بهالمتصفين،لأهلهالمعدالثوابوجزيل

التأليف-في-مسلكاالموضوعهذالعرضالمصنفسلكوقد

قارئه،بيدوأخذ،مطروقةغيرسبيلافيهلهوانتهج،مألوفغيربديعا

منزلةالطريقبهيجوزوهو،الشوقفيهويبعث،القوللهيمهدبهفمازال

.ملاليعتريهأو،وحشةتلحقهأندون،عليهبهوقعحتى-منزلة

الأمر،أولمنبالقولقصدهولاصمدا،إليهيصمدلمأنهذلك

الله"إن:الطويلالأشعريالحاربلحديثشرحهضمنجعلهوإنما

موضعهفيفجاء،الحديث"...كلماتبخمسزكريابنيحيىأمر

التدبير.ولطفالانسجامفيغايةمنه

يزاللاالتيالطباقفيهاذكرلطيفةبمقدمةالكتابالمصنفافتتح

ومداخله،منهالشيطانحظإلىوأشار،كلهدهرهفيهايتقلبالعبد

بشيئين،تكونأنهاوبين،القلباستقامةعننافعافصلاابتدأثم،إليه
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بذكر؛والنهيالأمرتعظيموهو:منهما،الثانيشرحفيافاضو

ابحاثاذلكمضمنا،والنواهيالأوامرتعظيموعلامات،منزلته

جليلة.وتحقيقات

مباحثهاوادار)1(،عليهالرسالةاقامالذيالحديثشرحالتداثم

الأربعةالأوامرفشرح(،المتقدمالأشعريالحارث)حديث،حوله

امرا:امرا(-ومثلمثال)جمعامثالهامع-فيهالواردةالأولى

الصدقة.ثم،الصيامثم،الصلاةثم،التوحيد

البحث،إليهاينجرولطائففوائدإلىيستطردذلكخلالفيوهو

الصناعة،هذهفيالمعهودةطريقتهعلى،المقاممناسبةوتستدعيها

التأليف.صناعة

الأخير:الخامسالأمرعنالحديثإلىذلك)2(بعدتخلصثم

)1(

)2(

الذيالأشعريالحارثلحديثمطابقفهذا..":502(:)صالم!يشفقال

".الرسالةهذهفيشرحناه

هذافيلهالمصنفسلوكإلىاشرناالذيالبديعهوالمسلكالتخلصرهذا

الإنشاء.فيالتفحنوضروب،النطمفيالبلاغةمحاسنمنوهو،الكتاب

طريف.شميءوهو.التأليفصناعةفيهناالمصنفالمتخدمهوقد

121()1/السائر""المثلفي637(:)تالأثيربنالدينضياءقال!

التخلصر"فأما:()181والمنثور"الكلاممنالمنظومصناعةفيالكبيرو"الجامع

آضهـمعنىاخذإذفيههوفبينا،المعانيئمنمعنىفيالكلاممؤلفيأخذانفهو

يقطعانغيرمن،بعضبرقاباخذابعضهفيكون،إليهسياالأولوجعل،غيره

إفراغا"أفرغكانياكلامهجميعيكونبل،آخركلاماويستأنفكلامهالمؤلف

بسبب.منههولكنه،لهذامطابقاليمرال!صنفوصنجع
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طائفةبذكرفيهالقولفافتتح،التصنيفبهذاالمقصودوهو)الذكر(،

،فوائدهسردفيشرعثم،وشرفهفضلهفيالواردةالنصوصمنطيبة

تتعلق،ثلاثةنافعةبفصولذلكعقبثم)1(،فائدةوسبعينثلاثافذكر

التيابموظفةالاذكارفيالرابعالفصلوجعلوتقعيدا،تقسيمابالذكر

تشتملفصلا،وسبعينخمسةعلىوكسره،بهايخلأنللعبدينبغيلا

بحمدكتابهختمثم،أخوالهسائرفيالعبديحتاجهاالتيالأذكارعلى

ودعاتعالىباللهعرفكما!محمدنبيهعلىوالصلاة،وجلعزالله

إليه.

لاواضحةوسبيل،بينسننعلىكتابهفيالمصنفمضىوهكذا

.اعوجاجولافيهاامت

بأطرافأحاطولاكله،الكتابفيالنظرينعملممنولعل

واختلال،الترتيببعدميصفهأن؛فيهالقولبمعاقدألمولا،مباحثه

العصر.متعالميمنالقراءضعفةفعل؛النظم

منهج.واستقامة،طريقةوضوح..ترىكماوهو

ومراده،الاجلومقصوده،وعمودهالكتابعظمكانولما

وبسطا،لفوائدهيضاحاوا،لفضلهبيانا،الذكرعنالحديث؛الاهم

يوافقبماكتابهالمصنفيسميأنناسب=وأزمنتهلمواضعهوتعدادا

.المقصودهذا

225(.:)صاخرىفائدةذلكبعدذكرثم)1(
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فيهالمتمعنفإن،الكتابفيالمصنفبمنهجيتعلقمااما-إء

منها:،امورايلحط

الأذكارلبيانعقدهالذيالرابعبالفصليتعلقفيماالمصنفان-أ

مناستفادقدتقريبا(الكتابمنالأخيرالثلثيمثلما)وهوالموظفة

الطيب""الكلم:تعالىاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخشيخهكتاب

وشواهدهذا)1(،لفصلهاصلا-يظهرفيما-واتخذه،عظيمةاستفادة

فصولهمامنفصلينايبينقارنومن،بينةحاضرالكتابينمنذلك

عليه.الاستدلالإقامةتكلفعناءإلىيحتجولم،هذافييترددلم

وترتيبها،واحدةالكتابينفصولمعظمفيالواردةفالنصوص

كذلك،متفقةرواياتهاسياقوطريقة،الغالبفيمتحدالفصولداخل

هذامنمواضعهانفسفيهيكتابهفيالمبثوثةالاسلامشيخوعبارات

.الكتاب

كحابمننسخةليس-كلهذلكمع-المصنفكتابانإلا

لابنبل،متعجليظنقد-كماالأذكارقسم،القسمهذافي-شيخه

بشخصيتةحليقهوماوالتحريروالتهذيبالإضافاتمنفيهالقيم

.المجددةالعلمية

فيليستكثيرةفصولاكتابهإلىاضافانه:القيمابنعملفمن

لكتابه.اصلاللنووي"الأذكار"كتابالإسلامشيخاتخذكما)1(

")51(.الطيبد"الكلمالألبانيالشيخمقدمةوانطر:
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)4(،ومسائلفوائد)3(،ونثراحاديمث)2(،اضافكما،شيحهب"
..)1(

.الكتابمنمتفرقةمواضعفي

ولا،شيخهكتابحواهماكلعلىيبقفلم،اخرىجهةومن

صحةلعدمبرمتها،فصولاحذفبل،اوردهماجميععلىتابعه

حذفكما)6(،القسمهذافيغرضهمنليستلكونهااواحاديثها)5(،

)7(،التمريضبصيغةبتصديرهاضعفهاإلىتيميةابناشاراحاديث

.بها)8(اليقالمقامذاكغيرواخرى

وردتفصولبينكالفصلتحرير،إلىيحتاجمابعضوحرر

)9(.شيخهكتابفيمتصلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أنظر:

382-

،493

وعدد

القسم

انطر:

انطر:

انظر:

انظر:

انطر:

انظر:

انظر:

انظر:

-032

381،-937،038-292،992،333،376-)287الكتاب

384،385-386،387-388،938-093،193،293-393،

793،893،993،004،304-024).

هذافصولعددبيمافصلا،وستوناثنان:الإسلامشيخكتابفصول

فصلا.وسبعونخمسةالمصنفكتابمن

312(.،926،285،)261الكتاب

4(.20-926،285،104-)268الكتاب

093(.-)938الكتاب

172(.-171،)146الاسلاملشيخ"الطيب"الكلم

98(.-)87الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

)264(.وكتابنا)29(،الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

303(.،)265وكتابنا(،122،)49الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

)283،وكتابنا-138(،137،)011الإسلاملشيخ"الطيب"الكلم

.)321
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بقلمهفكتبها،عناوينهاصياغةوأعاد،الفصولترتيبفيوتصرف

بالتقديمالحديثمخرجيإلىالعزوطريقةفيتصرفكما،وإنشائه

ذلك.ونحو،والتأخير

إلىكانوإن،بحالشرحايعدلاالعملهذامثلأنالبدهيومن

ظنحينخليفةحاجيوهمإلىالإشارةتقدمتوقد،هوماالتهذيب

تيمية.ابنشيخهلكتابشرحاهذاالقيمابنكتاب

الله:رحمهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخقال

كتابعلىالشرحاسم(خليفةحاجي:)يعنيإطلاقهفيان"غير

لأمرين:؛عنديذلكيصحلابل،كبيرانظراالقيمابن

.""الشرحاللفطهذامنالمتبادربالمعنىشرحاليسانه:الأول

شيخهكتابفصولجلضمنهأنهغير،مستقلكتابأنه:والآخر

")1(....هذا

:الكتابفيالمصنفمنهجفيالملاحظةالأمورومن

فيضعافاأحاديثكتابهفيأوردتعالىاللهرحمهالمصنفأن-2

شديدةاحاديثبضعةاخرىاحيانفياوردكما،الأحيانبعض

اهلطريقةعلى،بعضعنواعرضبعضهاضعفإلىأشار،الضعف

)2(.الأعمالوفضائلالرقاقمروياتفيالتساهلفيالحديث

)1(

)2(

)56(."الطيب"الكلممقدمة

.منتشرةكثيرةالبابفيوتطبيقاتهم،المعنىهذاعلىالدالةوعباراتهم

بن=ليحيى"و"التاريخ(،عبداللهرواية-591)1/لأحمد""العلل:انظر
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جرىولذا،الجملةفيالفضائلابوابمنوالأذكارالأدعيةوأحاديث

.فيها)1(التسامح

ينضبطالأبوابهذهفيبالتساهلومرادهمالأئمةطريقةوتحرير

بأمرين:

)2(.الحديثضعفيشتدلاان-أ

إثباتفيهيكونفلا،صحيحشرعياصلتحتيندرجان-2

)3(.الثابتةالنصوصفييردلملحكم

)1(

)2(

)3(

)1/366(،عديلابنو"الكامل"(،الدوري-رواية06247،)3/معين

و"الكفاية"و)13/046(،)7/98(،بغدادو"تاريخو)7/52(،

-123(،)1/122"السامعوادابالراويلأخلاقو"الجامع135(-)133

93(،)6/لهو"التمهيد"(،2041)3/عبدالبرلابنو"الاستحعاب

052(،و)184/8(،)6/النبلاء"اعلامو"سير154(،و)142/16(،و)8/

رجبلابن"الترمذيعللو"شرح)28/501(،الكمال"و"تهذيب

.)1/72-74(

)4/264(،"خزيمةابنو"صحيح)1/17(،"حاتمابيابن"عللانطر:

47(،-)3/04"الإيمانو"شعب005(،094،)1/للحاكمو"المستدرك"

502(.1/)0"الأحوذيو"عارضة34(،)1/للبيهقيالنبوة"و"دلائل

إجماعا.وحكي،والذهبيالبيهقينمعليه

)8/032(،النبلاء"اعلامو"سير)1/34(،النبوة""دلائلانطر:

473(.-)472للسخاوي"البديعو"القول13(،)1/"الحفاظو"تذكرة

وغيرهم.،والمعلمي،والشاطبي،تيميةابنالإسلامشيخعليهنص

)02/-66(،و)18/65-904(،")01/804الفتاوىانطر:"مجموع

و"الاعتصام"(،الفتاوى)1/025،251-"والوسيلةو"التوسل261(،
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للعمل-استحبابهمبله-تجويزهميقتضيماعباراتهمفيوليس

وعبارة.الشرعمنلهمايشهديأتلمفيما،غ!ييهالنبيعنيثبتلمبخبر

ولاحكمايضمعلافيماهوإنماالتساهلموردأنفيصريحةبعضهم

ذلك.ونحو،حكمبهيتعلقلافيمااو،يرفعه

وأالداعيفإن،والأذكارالأدعيةأبوابفيالضعيفةالأحاديثاما

بتلك،الخاصالزمانذلكفي،ألفاظهابأعيانالتعبدقصدإذاالذاكر

إلاتؤخذلاالتيالشرعيةالأحكامسبيلهذافسبيل؛الخاصةالكيفية

وإنما،ذلكيقصدلمإناما،الرواياتومستقيمالآثارصحاحمن

شاءإنواسعفالأمر؛ذلكونحوالتكلفعنوبعدهالإيجازهااختارها

والحاكمخزيمةوابنزرعةأبي:الأئمةعباراتتحملمثلهوعلى،ادله

أعلم.والله،انفاإليهاالمشاروالبيهقي

ضعيفبسندالمرويةالدعاءصيغة...":المعلميالعلامةوقال

ذلكالمكلفيختارفقدمحظور،ارتكاببدونبهاالانتفاعيكثر

مناسباأو،بليغاأو،للمقاصدجامعالكونهبل،مأثورالكونهلاالدعاء

وواظب،الدواعيهذهمنلداعدعاءاختيروإذا،ذلكونحو،إحاله

.")1(...إجماعاحرحعليهيكنلمالمختارعليه

ببيانعصرنافيالضعيفالحديثيقرنأن-هذامع-وينبغي

)1(

للخفاجيالشفاء"و"شرح)87-88(،"الكاشفةو"الأنوار-23(،21)2/

للشوكاني"الغمامو"وبل381(،)2/للقاري"المصابيحو"مرقاة)1/43(،

1/53(.)56-

16(.)ق"الضعيفبالحديثالعمل"حكم
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وا،الاسنادإبرازمقامذلكوليقوم،التثبتوقلةالجهللغلبة؛ضعفه

سلف.فيما،التمريضصيغ

:الكتابفيالمصنفمنهجفيالملاحظةالأمورومن

منها،وإفادته،كتابهبموضوعالمعتنيةالكتبإلىورجوعهاعتماده-3

لأبي("والترهيبو"الترغيبالذكر(،:)ولعلهالدنياابيابنككتاب

وجودهاعننعلملاالثلاثةوهذه،للفريابيو"الذكر"،المدينيموسى

شيئا.اليوم

و"الدعوات،السنيوابن،للنسائي"والليلةاليومعمل"وككتاب

ونحوها.،للبيهقي("لكبيرا

استشهادا،،والسنةالكتاب:الوحىبنصوصالبالغةعنايته-4

واستنباطا.،وتمثلا،وتفسيرا

هذافيوهي،ومصنفاتهتواليفهعامةفيوديدنهشانهوهذا

.والجلاءالطهورمنترىماعلىالكتاب
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الكتابطبعات

دهلي-فيحجريةطبعةعاممائةمناكثرقبلالكتابهذاطبع-!

هم5918سنةالهند،

:طبعاتعدة"النجديةالحديث"مجموعةضمنطبعثم!

.1342سنة،القاهرةفي-

.1375سنة،السلفيةالمطبعة،القاهرةوفي-

.9138سنة،الحكومةمطابع،الرياضوفي-

.(م)53911سنة،بالقاهرة،المنيريةالطباعةإدارةفيطبعنم-.:

الأرنؤوطوإبراهيمالأرنؤوطعبدالقادرالشيخانقامثم-"

بالطائف.،المؤيدمكتبةفيبهوطبع،الكتابعلىبالتعليق

،البيانمكتبةفينشرهالأرنؤوطعبدالقادرالشيخاعادثم

1913.سنة،بدمشق

عليه،بالتعليقالعنايةمنالكتابلقيمااولهيالطبعةهذهولعل

التصرفجهةمن،الخللبعضقيهاوقعانهإلا،لأحاديثهوالتخريج

المواضع،بعضفي،والإضافة،والتغيير،بالاقتراح،الكتابنصفي

مقدمةفيالأنصاريإسماعيلالشيخالمثلبعضلذلكضربوقد

)"القيمابنلاثار"المداخل)1(



)9-11،15-16(.نشرته

القيامتعالىاللهرحمهالأنصاريإسماعيلالشيخإلىعهدثم-إ؟

فقام،عليهوالتعليق،الخطيةأصولهعلىبمقابلته،الكتاببتصحيح

والدعوةوالافتاءالعلميةالبحوثإداراترئاسةونشرته،بذلك

.النشر(تاريخيذكر)ولموالإرشاد

الكتابطبعاتمنماظهرأفضلهي-أحسبفيما-الطبعةوهذه

عليهوعلق،حسنةعنايةفيهاالنصأوليوقد،كثرتهاعلى،اليومإلى

إخراجفيعليهاالمعتمدالنسختأخرلولا،الجملةفينافعةتعليقات

فيقصورولولا،الصوابإدراكعنمواضعفيبهاقعدمما؛الكتاب

الجزءبرقمالمصادرإلىفيهالعزووانعدام،النصوصتخريج

والعلمية.اللفظية:بقسميهاالفهارسمنخلوهاولولا،والصفحة

اخرها:منكان،كثيرةطبعاتذلكبعدالكتابطبعثم-!

بنإياد:بتحقيق،1422سنة،بالرياضالرشد،مكتبةطبعة-""

سنةإحداهما)نسختخطيتيننسختينعن،القيسيعبداللطيف

مطبوعتيوعن(،0137سنة-جدامتأخرةوهي-والأخرى،8012

.لأنصاريواالأرنؤوط

مع،والتحريف،السقطمنقليلغيرالطبعةهذهفيووقع

.والفهارسوالتعليقالتخريجفي-الجهاتمتعدد-قصور

بتحقيق:،الامارات-بعجمان،الفرقانبمكتبةذلكبعدطببعثمث.؟

تاريخيذكرالمواحدةنسخةعن،1422سنة،الهلاليعيدبنسليم
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كانماوجعل،مراراوقابلهاعليهااعتمدانهالمحققوزعمنسخها(،

معكوفين.بينالمطبوعاتمنعليهازائدا

عليه،المعتمدالمخطوطمنالأولىالورقةصورةإلىوبالنظر

)مافرقاوعشرينثمانيةوجدت؛المحققالمطبوعمنبنظيرهومقارنته

واإشارةدونالأصلفيهالمحققخالفوتغيير(وإضافةسقطبين

.!تنبيه

طبعتهاولفيمثبتةالمخطوطمنالأولىالورقةوصورة

ينظر.انشاءلمن،2(02-1)

"صحيح:مختصرهوسمى،الكتاباختصرقدالمحققوكان

سنةالجوزيابندارونشرته،يحسنفلمالصيب"إ،الوابل

.)1(9014

تاندطبعة"،إلهي"ذكربعنوان،الأرديةإلىالكتابترجموقدرز.؟

.النشر()2(تاريخذكر)بدون،عتيقيةمكتبة،باكستان،لهلبانوا

)1(

)2(

بنلمحمد)114("بالترابالعبثهذا"اوقفواكتابهذا:عملهلنقدانظر

شاكر.العبدالله

.()"القيمابنلاثار"المداخل
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المعتمدةالخطيةالأصول

وصفها:إليك،خطيةنسخاربععلىالكتابإخراحفياعتمدت

الأولى:النسخة-ة

عليشهيدمكتبةمحفوظاتمنوهي(،)تبالحرفلهاورمزت

.(053)برقم،بتركيا

()17الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة(1)13فيوتقع

تقريبا.كلماتتسعنحوالسطروفي،سطرا

بالمدادمكتوبةالفصولوعناوين،جمبلنسخيبخطوهي

المصنفتلامذةمنتلميذوكاتبها،التصويرفيتظهرلملذا؛الأحمر

واربعينبستالقيمابنوفاةبعد:اي)597(،سنةكتبها(،القيم)ابن

سنه.

وفي."،..الامامشيخناكتبهارسالة"هذهفاتحتها:ففي

والمعترف،القديرربهرحمةإلىالفقيرالعبدكتابتهمن"فرغ:خاتمتها

عذابيقيهانبربهالمستجير،القديرربهعفوالراجي،والتقصيربالزلل

لهاللهغفر،البعليالحنبليحميدبنعليبنمحمدبنعليالسعير،

فيوذلك،العالمينربللهوالحمد،آمين،المسلمينولجميعولوالديه

وتسعينخمسسنةالفردرجبشهرعشرسادسالأربعاءيوم

العليباللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعماللهوحسبنا،وسبعمائة

."العظيم
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الضبطبعلاماتوعنايته،فيهكاتبهاوتألق،النسخةخطجمالومع

إلا=الأخرىالنسخفيالمشكلةالمواضعلبعضوتجويده،والإهمال

عليهفسقطت،الكتابمنعديدةمواضعفينطرانتقاللهحصلانه

متفرقة،كثيرةاخرىاخطاءمع،والكلماتالجملمنطائفةبذلك

المواضع.تلكتستدركلملهامقابلتهعدموبسبب

.ذكرتالذيهذالولااصلاتتخذبأنخليقةالنسخةهذهكانتوقد

فيلفصولهافهرسالهاصنع-يطهرفيما-مالكيهااحدانويبدو

بهكتبالذيالأؤلالخطاثارعلىحديثبخطعنوانهاكتبوقد.اولها

التانيالخطكلماتبينتلوحالأولالخطآثاربقاياانإلا،مرةاول

بالخطالمكتوبالعنوانوورد،العنوانينتطابقعدمعلىوتدل

وتحت(".الجوزيةقيملابنالطيبالكلم"كتابهكذا:الحديث

،الراونديلابنمنسوبان،الكتاببموضوعلهماعلاقةلابيتانالعنوان

السفر.فوائدفياخرىخمسةابياتوتحتهما

الثانية:النسخةث

المكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي،()حبالحرفلهاورمزت

.(05/22)8برقم،لشريفا

(12)الصفحةوفي،صفحتانورقةكلوفي،ورقة)87(فيوتقع

تقريبا.كلمةعشرةإحدىالسطروفي،سطرا

فييعجلقدالناسخكانوإنمقروء،واضحنسخيبخطوهي

.الحروففيقرمطلأحيانابعض
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سنةكتبتوقد،بالقليلليسالنسخةهذهفيوالسقطوالخطأ

عليها.وقوبلت،)788(سنةمكتوبةنسخةمنونقلت،(11)23

عليه.يدلماهناكولا،الناسخاسمالنسخةعلىوليس

صورته:ماخاتمتهافيوجاء

وتمانينثمانيةتاريخه.(.).منالنسخةهذهتحرير"ووافق

.بالخير"تمت.النبويةالهجرةمنوسبعمائة

اصلهاعلىالمباركةالنسخةهذهمقابلةمنالفراغ"ووافق:وتحته

الهجرةمن1123سنةشهورمنالاخرجمادشهروعشرينسادس!

وصلى،وحدهللهوالحمد،والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبوية

."بعدهنبيلامنعلىالله

.("الطيبالكلمفيالصيب"الوابل:هكذافيهاالكتابعنوانوورد

الثالثة:النسخةإ.3

الأوقافمكتبةمحفوظاتمنوهي)م(،بالحرفلهاورمزت

.)994(برقم،بصنعاءالكبيربالجامع

()03الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة)46(فيوتقع

تقريبا.كلمة(41)نحوالسطروفي،سطرا

محمدبنعبداللهكتبهاالخطأ،قليلواضحنسخيبخطوهي

سنةالقعدةذيشهرمنوالعشرينالسابعفيالنسخوابتدأ،الكبسي

.9171سنةمحرمشهرمنعشرالسابعفيمنهوفرغ،1781
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مثاله:ماالنسخةظهرفعلى

منعشرالسابع،الخميسضحوةالابتداء:مبارك،لله"الحمد

."1781سنةالحرامالقعدةذيشهر

المباركةالنسخةهذهتحصيلمنالفراغ"وكان:اخرهافيوجاء

إلىالفقيركاتبه،9171سنةمحرمشهر،عشرسابعلعله،السبتنهار

."اللهوفقهالكبسيمحمدبنعبدالله،الله

محمدبنقاسمالعلامةوالدهعلىناسخها)1(قراهاوقد

وفرغ،1178سنةالقعدةذيشهراخرفيالقراءةوابتدا)2(،الكبسي

.9171سنةمحرمشهرمنوالعشرينالثالثفيمنها

الكتابهذاسماعفيالشروع"كان:النسخةظهرعلىجاءفقد

اللهمتعناالكبسيمحمدبنقاسمالعلامةالوالدسيديعلىالمبارك

يذشهرمنوعشرونتاسعلعله،السبتعشية،بحياتهوالمسلمين

."التمامعلىاللهاعان،1781سنةالحرامالقعدة

بنقاسمالعلامةالوالدسيديعلىوقراءةسماع"بلغ:آخرهاوفي

ليلة،الغراءالليلةفيالعشائينبينوذلك،بحياتهاللهمتعالكبسيمحمد

والحمد،9171سنةمحرمشهرمنوعشرينثالثوذلك،الأزهراليوم

."الصالحاتتتمبنعمتهالذيلله

جذه.إلىانتسبوكانه،ظئيعلىيغلبالذيهذا)1(

عليهواثنى)2/52(،"الطالع"البدرفيترجمةوله1012،سنةتوفي)2(

الحديث.سيماولا،العلومفيبالبراعةووصفه،الشوكاني
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عليها؛ضربأنهإلا،الكتابمدحفيأبياتالعنوانصفحةوعلى

وزنها.فيالظاهرللاختلالولعله

الخزانةوقفيهوختم،للكتابتملكاتخمسةأيضاوعليها

.بصنعاءالمقدسبالجامعالمتوكلية

الكبيربالجامعالأوقافمكتبةمقأخرييننسختينعلىوقفتوقد

أنهماعنديترجحدراستهماوبعد605(،و)473،برقمبصنعاء،

لمولذا،"ب"ملهورمزت،هنااعتمدتهالذيالأصلهذاعنمنسوختان

مشكلةمواطنفيمنهماأفدتقدكنتوإن،الفروقإثباتفيأشركهما

.الكتابعلىالثناءفيأبياتامنهمانقلتكما،()مالنسخةفي

الرابعة:النسخة.

الأوقافمكتبةمحفوظاتمقوهي)ق(،بالحرفلهاورمزت

.ل!(41)6برقم،ببغداد

)23(الصفحةوفي،صفحتانالورقةوفي،ورقة)96(فيوتقع

تقريبا.كلمة(21)نحوالسطروفي،سطرا

كانتوإن،والسقطالخطأبعضوفيها،جميلفارسيبخطوهي

خاتمتهاهفيذكركمامقابلة

سنةالثانيربيعفيمنهاالفراغ"وقع:مثالهمااخرهافيوجاء

مالالسيدنجل،التكريتيعبدالعزيزالفقيرصاحبهايدعلى،8012

.عنهما"اللهعفا،الله
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النسخةهذهكتبت"قد:حينبعدظهرهاعلىفكتبالناسخعادثم

عزإليهالفقيروأنا،العيونبماءيكتبمماوهي،بيديلنفسيالنفيسة

ولوالديلياللهغفر،التكريتياللهمالالسيدبنعبدالعزيز:شأنه

جمادىشهرفيالجمعةيوم)كذا(صحف،امين،المسلمينولجميع

."8021سنةلأولىا

حسبعلىاللهبعونوتصحيحامقابلة"بلغاخرها:فيوورد

".الطاقة

سنةالخنشالأفنديلمحمدتملكأعلاهافيالنسخةظهروعلى

الالوسي،نعمانأوقفهاالتيالنعمانيةالمكتبةختموفوقه،8013

صغيرختمالصفحةأسفلوفي.النسخةآخرفيكذلكالختموتكرر

.(الكتاب)ناسخالسيدبنلعبدالعزيز
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الكتابفيعملي

الذكربابموضع-بإيجاز-فيهابينت،للكتابمقدمةكتبت-1

وخص،منزلتهوجليل،مقامهوشريف،والدينالعلممنوالدعاء

.ونشرهوبثه،وتحصيلهبكتابتهالعنايةعلىالأئمة

ونسبته،اسمه:حيثمنبهوالتعريفالكتاببدراسةقمت-2

ومنهجوموضوعه،عليهوالثناء،تصنيفهوتاريخ،المصنفإلى

هذهفياعتمدتهاالتيالخطيةوالأصول،وطبعاته،فيهالمصنف

.النشرة

منهاصواباأراهماوأثبث،اعتمدتهاالتيالخطيةالنسخقابلت-3

المحتملة،المهمةالأخرىالقراءاتإلىالإشارةمعاختلافها،عند

المختار،النصطريقةعلى،الهامشفي،النسخفيالسقطومواضع

نأليوشكحتى،لمكانتها،فائقةعنايةهذافي)ت(النسخةوآوليت

اصلا.اتخذتهاقداكون

،الظاهرةوتحريفاتهمالنساخأخطاءمنكثيرإلىالاشارةوأهملت

طائل.بغيرالحواشيتثقللئلا؛غالباالمعنىبهيتغيرلاوما

التعظيمألفاظمن-المواضعمنكثيرفي-)ت(النسخةخلتوقد

فيثابتةوهي،ونحوها(عنهالله)رصيوالتكريموجل(،عز،)تعالى

موضعكلفيذلكعلىأنبهولم،منهافأثبتها،الأخرىالنسخمعظم

هنا.الاشارةبهذهاكتفاء

التيالمتخصصةالعلومدقائقعنالكتابموضوعارتفاعأنويبدو
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والارادةالسلوكلأبوابومباشرته،الناسمنقليلفئامإلايرومهالا

بينواسعاقبولاالكتابلقى؛السهلالآسرالشيقالنحوهذاعلى

وافتقارهم،ومواعطهلمسائلهجميعالاحتياجهم؛الطبقاتعامةآوساط

ورقائقه.أحاديثهلىإ

انتشارا،وانتشرتنسخهوكثرت،النساخأيديلذلكفتعاورص.له

الفروقمنالطاهرةالكثرةلتلكسببا-أعلموادلههذا-وكان

نصه.فيوالاختلافات

جوهرتمسلاشكليةالاختلافاتهذهغالبأنهذاويصحح

،أخرىوإضافةكلمةوحذفوالتأخير،التقديمتعدوولا،الفكرة

مضاذلكأشباهإلى،تذكيرهأوضميروتأنيث،بنظيرتهالفطةوإبدال

المعنىبهيتغيرلاومما،اقلامهموالفته،النساخضعفةايدياعتادته

.السياقبسبجهيختلولا،غالبا

انتهاحعلىحملنيالذيهوالنسخامرمنلكوصفتالذيوهذا

وقاربت.سددتقداكونانوارجو،الكتابقراءةفيالطريقةهذه

وتوزيعه.ترقيمهوأعدت،وتدبزتأنقراءةالنصقرأت-4

لاثارواالأحاديثوخرجت،سورهاإلىالقرآنيةلآياتاعزوت-5

وأموضعينفيإلاذلكعنأخرحولم،بالمقصوديفيمختصراتخريجا

.المقاماقتضاهصحيحلغرض؛ثلاثة

ذلك.أمكننيماقائليهاإليالشعريةالأبيات-نسبت6

تيميةوابنالقيمابنبحثمواطنعلىعديدةمواضعفيأخلت-7
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لهاتعرضالتيوالمباحثالمسائلمنلكثيرالعلمأهلمنوغيرهما

.الكتاب

توضيحإلىحاجتهليبدامابعضعلىموجزةتعليقاتعلقت-8

.وبيان

وتقيدفوائدهتذلل،للكتابوعلمية)1(لفظيةفهارسصنعت-9

.شوارده

يتقبلهوأن،الحسناتصحائففيالعملهذايجعلاناللهوأسأل

.مسئولأكرمإنه،والزللالتقصيرمنفيهعمايتجاوزوأن،حسنبقبول

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلىث

وكتب

الريميقائدبنحسنبنعبدالرحمن

4214سنةصفرمن91الاثنين

المكرمةمكة

الله--حرسها

)1/5(.شاكرأحمدللشيخالمسند""شرحمقدمةانطر:)1(
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مننماذج

المعتمدةالخطتةصول





؟.-.+010011/
/.نخمنمإرم!خخا!ا!ك!اإنال!،3 %لر!ئاحيرد.."."-،"

لابخطقب!ا؟!اب!رص!!ص!مفز،ا!ثيأ

لم!ليصاخط6لم1،أص/--3*7.-!ا؟-"!.أأ%

.أهممصلمص!!"ئركى4)(بخالما

!،!ءس

ءصرصلاأص!!اهللنظصواصضماقلعأف!إعىبر؟.نم

،لم..ص!ضلم.

هـصصرصافىأفىممىفقدواسبرهـم!صالمحامج!لا،ل!ا!زا

!لى.

هضل!هلمحهىلدج!طأسافصكلإصاعمعضاومة ،ء

ب!جمىلمثظكطاصها4يخورضىمطاالثلي،ا انط"ا:إ

!سح!ئراض!اكقضهل!ييمهـ(وافاس!الأصوولنياقثل!اط
صص!لهـ

.ء.-اىعضبيميململطلسلوسضسهممأصنكاصضا10
..!هـ

.-.ال!صىكم!صكهيئكمدبع!اخاضازلمرسىكاالمررلولا

ة:النض!ر!وفأ.ؤايمصل1ف!!زذ(لمص!اب!إج!ئي.قىبآل!نجور!لعخ!م!إلمءآ لم(ب!لك!ءهـويئ.3ىاسهس[ه!هدس!نيرئش!.2/ل!بهع1

،نف!ث.-"خ.!جء،.فى00اااطوط101الخقا.أء%

!؟.ء!..-!31.!وثيمإدفص!إدئاممىءهـلمامع!إلطبم

..!خ،ضيهـ3/لقاداطبره1ؤانجميضوالتئب!إهث1ا

!!!؟..لميربر.-.-:..لبلا،*-3-اء.يم.-.حةا-كاي!

()تالنسخةمنالعنوانصفحة
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::ك!عنرنمفي؟شا"اخءشممز-.

*-،ت!!!؟ة*حئ!3:برإ.1(1/

.05.ء./ا.ء،:لا،.%:أ!بملمتبهثحم!كك!،نر

!فجبىبمأءلرحث!ا،،لمصشأحمطن!.ث-ح!8*-حم!ح!
مبىا!

.،كبرجم!ولتئي!تنئ+!

الم!!!؟م!أالعاا!مالمففاشط!االآ/دور:ش

اممذسثراقلابياطهبوعإالراالىطط!!خمؤانهص3ش

لعفابرمحهلهمم!ا!وزل!اك!ةرالمعر،فلا!م

هايماومم!لمجا!ل!اذلمبىوالمااهائهارلشلماخما

رالاجالهالمرجواجمالدلهاخبملرجم!ااطهالتلم!الا

!ركا!اطئةلابهبغكهنلحبعواللىشاب!6عنرة"ب!%ص!طا

نبىر11ذانج!!مبرلرا!)!لصضشوواإئجإ"شأ4كأ؟

لعصدرطإهـءاقشعا،ءتز!عمراللأ1لامرراانه!طتعضلما

ض!!درا،فابدااولاضلبهد!ا،خراوا،يخا،حم!ط.!ل

نمز!دكاكةال!ابلةاقلاتنغالاولككك!ن

لمحدتوا!نالاهافع!إ!ال!ر!اهوبنىفةتجينروا

فكللىذافاو!رود!ل!لاكاوفىمرفماابر!دفال!نماصع!.طا

لثاق!ن3إدلهـيخمهالىطر!أ!نكيرهمعش!درها!د

ابرءيئب!بئامحلدررافى2لمىوافئغلمهـبرلصاافطعرضيجميا

ارئح!لمحىالضر!نجر%قرجملى!لإقلى

!لالأ

)ت(النسخةمنالأولىالصفحة
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،2با.يهـا7لدل!تا،.طا!سوبكالخ!إلى-خفاأ..:رشيراعؤزرب!ر

خ!ةفي!لىبهحما)ضبمب!جمثظوم!ز-!سإإدلده!داو!الزاالجغما

..\ض!!+،احمالىص!4،/لثيهاردكدالمحهعرتنا

1الى0!االتهءلر+إ-!-!رالوقالواافىللةافماب"" صمبءمم!

مضث3ايئللال!طا.راص0*.ءديم34ايصبيىرالننلمدهسددصيحالمررإ

ثا%رإ(ل!ا.سير!تدثأث!را

لزدءالقرآإلعنزتاالئننك!اإرحمأا!فلىاالخ!ك!الرخلقحم
ا-"اتي!-ول.

لر

اال!بيئصيإئىمحبماا!فجبررابىممررهـسعزا

م!ىالم!الرلمجيع،لللهوبوالهطن!إلله8

لىا*-[ررل!سلىدلهالم

رسنةفررابمسعضننرشهرر!الي!أ!مال1اجميمنن!غلىلرذ

رلوءالونرلىدهار!بناكالر!نعلمحمبمابه

لغلملع!االلهلالاادبا!ل!%كي!فى/اصرك!

)ت(النسخةمنالأخيرةالصفحة



(ط3ا/اذالغبر/?:،--ءقلماطوال!سالااابخط!أ،-.

ركرلىب!إلى-4...،.ا!شقاثالا!آألزقم!إكد[!لاامملم*،!.

ا.!..ءفاطورليالو!ا0هط!!9+هخ"،

ول.!!4أ0:ر!ايلم021دالن!لث!لا:66!ثم.لممميممزعيأبر)!ة

6-.05مما"-عوص.-لم1*بؤزص/.ا.

)كيئن-ص*صتملم،لم6.\1لمالىإ!3د."-جاع*2.ثم!ء*هـسأ

!م"ش/.إ!-لس6!فى!لم!ضبخه1اإ؟ؤلح!ل!.،ز!!-راه!م!تآ-برضبوحض..
2*.ء،-*اهخااصع!واولحتالمهاا.!شت!-إلمص،اار!ت

المخربال!درش*،ط!متماه!بهدخوددؤدث

..لم.\ثماممئختظقإجم!أكةثدا؟6.ءن!ا!لأقي!ئابلون.-. صتشعتخعللا!ا!متخىل!جابف!

طز.إ**،ز/..ثم.لمرلمالحربا3!برحباخيروا؟!ر.لبر03ح!!!أاقبيمص!نب!رس3

6ز:/زلز.!1فألم2\لم1\*1فىي!لمجط.ا-001.1؟!":اسحهد3شصيبمط%!!

..لولم!1!حفكع!!!؟ك!،!-!ه!الضهب-!ير
صخ-،/**---.01!

.إبر:نر!بر!1لم.!00جم!!مار!يصبص،ا!ه5(.ر!م!!ص*!

ا.....إأاليز-المنمير3ل!؟!ألم\لىولخثبالذنوب00-إءقيبمادا1ائئت،ت.ءة
-إ.لا/-د-لىصمولإكرنبإفوب!بم..لمابىا0.شصاغلىبر-لمن

قيزلمر.د.!كر*ن!

فرلأزقو!لملبن!ملمالململمأكألحمأل!!كااإالمحان!انج!؟كى!ل!إ..
يرأ.لم/لم:1ا/ثم؟لمث!!ر76!لاوئ!صإعل[ئريخبأ00لؤبى-كراإحا-إمه0.!ا!

،...3اأء-.برالمذ*أصملمحتصووحو"،سطئااءكلز1ة-ط-.

..بر3...لا-*!.نئ!ش!عاشطبض.ضب2يربلمجدلماصبما!.-بم.

..!رزث"**لر.ثإكر*)(ل!بر،زت...ة!أ*حم

[!...،هطيرجمبب-\،

05ئم!ئننرئققيللىخملىيبنأكر!!أرلا!لأو6!*أجر!أسة؟ح!3-ج!*ث!آطرقي؟طم،يجمئ!!!اا -10،703-ححهيه؟ء.".!*!ه،ء-

!!..

!

ح!ءههىب،..في

!ل*ا0،،41يخض+-،:("!*ثا!فأك!هربر؟!

\!اا.ك!!؟!!:إ*!!ا.:.!رلمحم!ممر،قرت .01-؟هم!اث!ءب!هيء.أ

()مالنسخةمنالعنوانصفحة



ئ!دنبولربببنارثحنآا:!هلطبما

ءق!9ماساإااصهص!*ااهـاا!احااءاإماا)تجببم).-اضا

باض!لوعبالىجم!3لحىلم!ا)ل!امحب1\طهف؟طا(ءح!الد"3صاا.!اصا،ء%ب،ا

لل!ألمث!ود-ا0كأ!يمنطو-تصالمص؟فيه!انجواارراساايعروس!حإ-

د!ممصسق!ذوا*خىلىا.نج!الج!الاصمشؤط)بهحاا!اا!لرجوا8

!ام!ولتلىصيراا!اصيهزومملئهاخ!م!ا[إخهكممفىناو0!لجمهوعلا!ر

-وا!دا5!ىخمط)نهلنلتهاساإمو1هلماطفاصنعفزااز،ب

خرفااالج!ا!ااه!رلمحندلاوهـ)ح!ا،5نيدلىحا.1-إا!ا

دفانتر!لعها!3ضال!لتلأت!فأأكعبالا!ثطلرلتقلمماكاحد!ا

طتأ-لاصالميأاإملمحترا1ت!ر!ا..ـة(لهأ:نا\،!نخ!هـو:وس!لأهاءلفكلاج!

و!ييم6اق!!ا.له!اصوتكسحئارلطساوحح!مراسلا.حا!رب-0-تإا"

لارو!رب!!نووافاآ،ماسأ؟سغ!ةأ+!3لرحمم!إماظدثذ3ل!ل

..ا!خبىوالصرواإلن!حليمد!شركعه09(لجتلبه

لمج!المواء!قوحب!اللماا!اعناقكوى0،شا-وبىا!ز!01إ

لىاورصو!روكل!ا!أولاخثابثحقااث!ولمث!سهبما

/لمجنهنقلبنظا!والمجدبهاا"ثام!ااذفاركان1انخلن!!لعم!رطل!ولشاا

لى!!انفاد!كبو)فىثا-مم!ابرخمارلبلمكل!!واحنونلى

!بد-انالديم!فايخصوبرديخ!!ى!سللااكاويكهلمجه

يهالحبمكاا2ظ!يم!دلىببرلمحبوبىلمحالصل!لضومماا(ط*لمحىبر

الحبتىنفاقلحموااكأو3كسطلثاببرء"جمودا"!ل!ور!ص

اينا3ؤنتفبةلفأاكايلىع!ا)اس!بودببر،اامنأاوكلبونلانا

ل!!ل!.و)-اعالماالألونحوفاادد5لمحن!نم!س4ننظكمعهبمودلهصاا:إمم!ا

ؤمحئفرولمحب!لييث!اق!ثيإاحب/-ووممايت!لمممةعبدليخوا

دلمحوا!مرشب!لى-ليلماالالااوضواولمذابرنه!ح!وكلالا-ئخبرفيولله

كبراغأكاعز!اممبرحوقمنكاخووممأاورسباتالقىا!حممهالرصو

لمىبم!ش!خ!ا!بهانجعطلمحتداإورو!قلو!لمحعوليلماضاالىو!شض

،،؟لحنا!ءالن!دذأواسس!لمحموبوامجضفاكال!لالا-سداظ!لى*،ظبد

لانصواو!ارعلحعأخيرالااط!51المحئد!!اشااللهءا!قفزلصطط

مررا!ا!ءا!--راء!عف!اررا!فافىما!عقلحم!اخررئ!ا

-0\نألمح!

()مالنسخةمنالأولىالصفحة



آلأ-بخبر.*6

لم!اتة"!ا*ا:-،اجمهجولهمامم!!كبإاسصدفىمق!به!اااعلصمقما.إبتممبنتاما،"!براؤمإ

65+لم-3إلمافىمنر.هـحمحكوأ/نن!ضبما!نن!رركامق/ه-*!نر/"اطسد،

!2برا؟س6أهـ.،(او6،ااحعاوصق،!حىكلىلصداونمآ!بىام!طبمملىبه،واطةمااع!،ا

-!لأ:إبزأش:"!ة،كح!!أبىن!اإحعللاؤ،3ممالمحاطاهمنلحمرلىطك،.لمممدثنر!تاحوكمم!031--لىامني

*.\9أقي3خ؟ايواطا؟،1،إ،دملصننالىنمرفقادلرحمقنهاعلي!سلما)ا!دأمبدخلاحدآ!ا1

مه!أا!يأيآي!؟7اضصهـ،أ11جماكئيماا!نط!جم!!هنوللم!حمدكلغلىكلرحم!عمالمصا "/لمء!.(مررا)صرومكنزحمو)،اءمكو!زحلىو!هيخجىكالاك!،صرلحأولرفيخبا

ا(:لم؟أ715نه!!طا5ولىابربىيإوا،شظحلىااءح!اهـل!كالقشأ15،هـلىو!ا!او

.،:!ت!"!لمخا-حيطلمحىىثاوص!فاو!الأاذك!ض!3!ءظ!فاماليوبىونالهامد!رمصا-

31طأدبض!رهميئ!رو)ويترىوحينض!لأطصوءا.لجياانم!*!اممبا

الق!!!اين،اذ!لاذ؟-1االاطلىاكاكألناا!دكماو!حالابض!فا0لمجا.د

11ل!بوا(ليا!ثم!ولصرأ-لم1)المالا،ليصنمنالاكلاسنضالمحعدالذكالعربزا

سعل!لن!وث،احما"صرواطبأفأ!كزداوظن!3!ق"يووبربراخثما

ححص1ىءعافا!شماببم!أوىفأفهوا!اعلا.لىبررطااناكامما.

عع!وحاادلمح!الحمسنرلمحرلاررركإ.صرا:يما)حلىممر

ال!كزم2?ارفىء.عوصليركأصالرثبرفي1ادراسبماحماعابرددجى
511إر!ألىالطشصبرللعررفظالاا!سرا

9!!ا:لم،جما!هصبىلحهلصا-!ا)!ا!واللتلماللع.!بابى

نجرإ!3صلما!رلىخلونيرءمحععك!ئض.

001برنصتاو!آ-0\جمرحر!4لمفلانيئا-يلاور!رللص!ايهأ!ضك!إجمآؤ.

ذ-*-"/-!ىلمحاهرهـىجملفيك!ىلراوكللىاليثهءا!دل!ئأ.!!أ!سرر

-!./!.1د\\،فرلملرإصملايىطالممالوم!-)ا!لاحطءقاف!ر!!بم.

ء."ء.فدشلم(لم!2للجاخشرك!لصيىاالمباعرلر!ألى!ضبالر!اناء!

لىدردر،لمصىلى1لد!صااالدعيما%ت،هاآكأم6م!:ء!نهـهـببرآ-
..-----.-..مم!..

----*سى-،-لر-3س+
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...":--،-!-ت--ت!تيم----:-.-:=ت:--

.لا+------------خ!/./

+:.**!الطب!--إلوأ!لىلمب!ؤ!/،/-

،8.111!.الظاأدوغذإفةثالبغألا!ا.0لم

.01ئ!إصئنلرريإا!ن!م!مألمجغلم،/لمعا/لم

ا\*1!ءه../لم/

!ا!"لقمل!ن!إينالم

ص/.

المهسصت!/!
سر/.،

ثاةن!دثه

*!للر0/1

-ء-صكطم!!ل!جمطط-"ئحي-إىعبماممصأ

--.،ثصر-3-----.:----
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األم!بالدهو!رلأحرلىاحمىلبرببماللها!مأ

ببزص!"1ل!قيجالالملي!طيي-دلحافىن!.ب!.الغبئ!اا0

ذا!واولإطة0.ءاوالط*أخ!لمواث!الدمنا

س!اثطللأحهمولى1لمئهتهلحهب!يم!بئاطبمذهةص!صئ،هماة1م!ا-مجثي

اأينقاطلمحهطصلإباصبئصصط1ذفاو!يخدلجدنخا-1لد51حزاو)

)لمجاهرببئ"قنن!اننيهتبئرلللدبقاللعم!)لالثاقطباإ1

رنخس!زلأاهلطاىك!!طنالاتجةبميظفص)لأنال!ظنه3سبهما

ثغكممهلونصكرظاا1نازرسعي!اومبيلاوب!ساة.صرصئاني

اأنزفهـب!ثاىساتجبيدنمإلي.محنهرطهليلماال!سئكرماننفبرهصع

ا%ا!طبالهفلرىرجدمرسال!لعبرحبماليرجمر!لشـ!و1لصبرهـالملا

أأبزفنف)تويميا،ولامعرلمحعمبة!رحبسنبرارحعنل!!ىأ

اإ!لعبد؟نجبئيولم!فأفاذا0لنلثهنافد)رالصسبر!قي!رطلثعروكلنىا1

11إلكررهراوكطهابةلبيهالتؤ)سظفيحفنحمةلمحنهنشلبت!/

%أبخقبها0ابشلافاوالمجكهيظيهوننالي!مةنكأنامحبرلا

إأادماافي1يرثبقلهلا!اررا!بدعيرلية.فيالعر81دلهفاذرعبورببتا

أأوبمز!سطود)!يذفيفبهاصصعبولههننبنهايهرهكالرلمجهمبزليمول!إ

ا%تص)فقاوتفف!هرهل!فىدمةلميراداعطال!ئاذراكحر
....-...جماا

إ!لحآفيلىدل!اا!لمام!لوحغو!اشإلملدهمئا،!عسزات!ولمجبهكاد!ع!11

ا"ونفقتربهعبولبرمجح!ا1زدجصدصئسزلمدمالحصديةا

فيضئل!!البردلإلرحنوهـباوا1هزيغعبوردف!هرضيالهوعلي!اإ

!في--------+------.--------.------ء--صف

)ح(النسخةمنالأولىالصخ
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-.-.لى--!ف.-،؟-ح!-.ح!-0--هأس

فيحهل!1يىد!فذغاصننابه!جمدلص1رنجةا6و.انازق!.عح."إ!

شألماخق!ااابلهفابزح!ا!رألحخضوالمركظنف.0!بائحتر!زلمتنج!بم

شزمخؤمز.ضش،!لمح!8ذشأرفي6س!ب!إلئ!اوخد+!سذكببن

ظغ،.بنسكلؤ-0،03،-.:س11-ءط.--*،

!لايئطاو!لبكياحغه."و5!2رلفئافي؟لببريمونجغفظار\؟1ا

مم!لجنإمخنمرجمينيمحرؤفلررريهصغكأكولله"مبنشببزوصبهر1%أ

يبالوبل!شزفهليئ)ال!2مم!شئننا3كصجمبرلحائخافى-درلبهلأ)ثا

مل1لمحرسثإلمنفئخ!شالجهإأ!اأفالأمامافيئلمجبئألمجفاا01

بىكدم!ئةو!رهئا5وأركئا.مثل!ض!ل!لطه1بزالبم1لدممىاراأ

ال!بيبئراثع!محن!اتجملكلحادك!دلحص11!ا!ينربللهابرلملر

نح،!!فىث!بمح!بجدهد1جمليضوبر!1!ددحح!أو

001-0."صه.**---3-و!إمرلإل!باحركىجمبم1وص!//حميير..*.

صخ!-!عشجمجبث.ريلمنالع!!.!!!1*1!؟جمعحم!برفيذ-/.

وص!أءتجلا1نجه!!*!بهه!قيأجمابممموذ-0005؟10تا...

.\!ك!ف.!م!لمرسرب!ولظكل!لإلأ!هتص-

!!وخضائ!،ر*!ش*!،!!!لبوترباشش.-5هـ-*-ء1.8

"ص--ر----*!ادهـىح!!!في---بئم-------.-ض؟.،-%ا

ئمبنصانإن!يرم!زلضلحأللئئضأاها!طنماك!ضا.لمح!!كل!لىاإفؤإأ

صمقلمحورغحم"فئلع!بهئئذكآحئهبماإففئكرإدوضزفى!رإ

له!سؤخورد!ر)صي!يغسر0لماوا!فرر)الصلاه

)ح(النسخةمنالأخيرةالصفحة
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-،عص

أ!لصاطلىللإب

-الصالم،

لمننشيئلصعي!.

صرحىى

ء-طحك!--ءنجا"-ة.ءيز-.
؟حك،عضهـي.-..،-.

ت.مهحآفي!كل.!يغ؟ء؟.حم---ظ

ش:س"نزإء-2بر*1!كبمفي!،.إإ!لم،

.-،ء**ت*!؟بر8ءج.-في

-،في؟1:..ل!!!ة!بملمط!ء،غ

--:!،احم!،هـكى%

.خ-:-.0ث10!."."-*"لإ

:.--،*كرك!

،:إص!----"خء؟*

رفزلم!!!دلع

/لخبزيىح/صصممتر،/كلا

لىىعه/نئهكأءق

نىىكحىكحيز3!طلد

لمحبن،ير/عحىننريخىبحىلى

ء/لأفتيبزظهمبرش.ءصهممهثحم!

ظلمسر/ن!فيكزص!!يص!بزيركة

.!ل!محطبغص!نناتمبكلأ-*!فى!رىى

!نس!.!/،ل!ءيحيحعح"حمنئىصزممحيك!-

..ؤييمبهحك...0

عح!يرجم!

--!لإجيل!------.

()قالنسخةمنالعنوانصفحة

56



ءل!لمالم?.كل
بم!ولبسملمس!بر2وهج!-ء

صن!غطبهم!ولمئرللأفزلمئى/ىنج!جموللىلمنصلممأج!+ضركممربو/لم

ونش/زشب/تجرمهـبنش!رلم/نجمملهجكتى/أإ/ن!3طبىسك!،صمز.ل!ضض2

قض!ل!عرؤوش!لمسروطؤهلمصما!ثلأءعنؤفهه!ء/لمم!برلمئقساتفض!/

!ة؟لملا!اثبيننلم!ضقبنه/براعسبءاأوصيبرضصه!و/

هؤجنىعرقيعى!فأولمجمنخيرصأصرلمفنظرسصكمصنىلم/ت!لهـت

ويريمانرمرضآثهشوضصضما!،همكلتبه!هشفى"فى،بههف/!لت

قئممطنرشثرصا/تئآضىشكرصاء!مبر!لو!نزنالىصربا

المبرو/صرفىلمبص!برلفهـنفرفصنجيخببهأسرحمنىلم

لئم!ي!كلثىوصطبرحم!عئنخكلىلد/نوصطبر!تروص

صويلهةء//!تسضأ/يخروكوهبلثياوضظمم!للاالو

عقصعز،-خالثظث/ممزيض-ظعم:بر!!جمبف!شير./لظسكز

نجرهلخقلمظكللمئ/ل!تجالىلمطب!بكصنامح!!طمم!يرهومما/لمبئ!صمض

فرصزهـولصيرعؤ!جمبررشهـأبر!ربه!بكبوو!رسصأووصبكلرشصمحبم

لعبررءي!الموننزلملخئ!رهـشجمبفيضي!كز!لمدصبرريخهـض!زد

اإبعباووتئفانفصر،نرلم!لمح!يريرلملمعل!!رلمو/ظجمبمش

لهرعبررنجصخ!قيض!رركل/لبا،طكلظ!بممنركلفي/لمظتمىعبصممه

ضصوكلهيلمونختضعلياعر!عر/لنىجمبر،،لهأسجمثصشوبضة

"وضمم!/ثعمت.2ختء/وعبصلم،2ضرمص/لإفىرهظوضصعبرركي

وشنضلىلؤ/صمبررقيكطئناصفيصفرفى!ضربريماضتصت/!ح!دبر

هوممات!يفمنضسصنق!!ط/لدكلرضينوجمنئ!ر!ضاليمبمصهـض

ليم/عص!و/سرتررشظمم!بمء-!لمكل/لمحبربءلمحركى.ليلم!كص،،!

لى/م!

()قالنسخةمنالأولىالصفحة
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كفكى!جموممأ/مصاإ/معأهلملا/لميرصمليضحصجمتصعيسءإضكأتم

للوئميهقلممرلممنض/ئ%ئمفييخكب!نجأمحرلملمصيئمم!/لمرجمز

عبربرصلمطتوعالم!!صصكأوطلمضكألمومهت!بفطت!ؤللأ!رلى

،!كألز!ض!سيتكلكليخابمجمننطكولىنهأ/!لمر%ضقعز"في

كلبهىلزجمابرط!صطشباكوشمايقينلركظ/برش،صفيشبضقءما

!سملىصرفلشولمنوفيصتضىلملهمصرظاد/ع!ل!لمءوبرىنرصو

.ضطعلكللر:جمنىصلمتجرلهـنجتإببرهسولمفيعللى7/مملىصقطر/ش

بهنبهثرلىلمجهـجم!ميخنمشتركظنن!صنخا!ناصصلرسص!ربحا

يخبز*!وصفىهمينرلميهبرنجاصبمالمممزلهيبفي/ل!اوال!يرصص

ثىىمالمصيرمن!مابي!سمز/صمنىوصللحملىشصر/!م!وجمهر

وعامرسئظم!4"تجهـعص!وجم!وئايخف!بر!مصصبخقضى

برقينجإءهـعصوفيصصوم!كلرطر؟نملمفلوضغفلصبرءلم!ظصا

وفىجالىلهصىكع،ببا،رءناوجمزثباهـيخرصنيصميىعلىوعبمط

اشى،نجني!لىصر"/لز%لممميصلز!!م/ررقلؤهـ،تالىلمصنملالما

2و/برمروى/،يمالنميماإت/ر/ونباريى!تقيمفاطلملمؤل!إ

!صفى"ص!ماو/ناظ!ب!بر/!ك!قعيىكلضر،هما

،ثحصولم!ضش/!لىصىعرشمبرطهص!ءع!برلمجختاني!ىكف

صءوطءضرممف!سصمحنىجم!لمهفىعبسروم!لمنلصوءا

01،1صمى/.طيرو/ءلجغرءسلبهصىربزرعيي/لم!جمه/صظفي//نل/ضى

ا-صص-أورلرثعصشبىصهـجمغطصمعرص/صوعهـممص

كل!يكافيلهبمسترلرفيضزفيبرطع!نععتجهـج!!يز/ير

كي!لى!ة،،ص!أ/تحبص!ربزنن/ضريه!-ء!-.-.ص1!م!!ثكزطى

ممبهم!صمكل!صعر!صءق-.خبمصبر؟!+ف؟!ت

)ق(النسخةمنالأخيرةالصفحة
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.!.ا*لم001000\\0،11..*ا
..أ-.:!.نر!61.؟ألا.كيماإ

.3010،0..\*:0لم...؟!/

إت،إفيبرشلم*إتىبر؟/!أإلىاص!س!إ

،،-.!،7،لمبر./-بم،3ةاايقبالح!فلاصدلنجمماألمحةالم!ؤ!االن!حورا!م!ؤأ

.%"اد!!صنمهـلم6نم0010لركم*ي!!*لمكر؟!لاص-**نجماوكللةفام!لمطتوفى"

د77.!طه-!ا..

،!؟:9لم!ح.،ءا؟01؟!ط3يلأ-!:؟لرمم!وائا/ى!رهلس!
1.:11ى!هيبمصو

كم.جمصإ،!اممو-!،برترفييهينك!-تجج!ةحم!يم-!لأ9

أ!*لزكلبم11رص!?-جم!!ات!-شكل؟،ة-

بسليلركل!ءئمضألاصآ!*ب."/ه

ذ6لملمم\اؤبرلئ!لزكأطر1جمهدلى61األموتمرانةأالم!ماوفدؤشائابزحمبد،لعئا

ن.؟-كانما!!كلى!نجممالفااولمخثطلمداصس!يرإهفضااجم!قا

ءلم؟لمتثالا!وحيمق!0سر،هنعببأواعادذك!اللهدا،ايىلمعيا

!3بنارين1ا!فيءلجبهال!4صلىلهو1!قمم!بالهئن

،ث"،1حىفىجما%همصتش،!قا!لمح!إ-حيم!!!ن!يص!لرواا!دمرثفي

ر1ئنبخلطيتل!صىسقئيمافاوعثعثكرفايماصالفئ-نا

زثعفىكللىفرممضيى!ل!طالطتب6أط،!نومماص!صيز!مض

و،ال!.فألاالرلريبهبنعربرهميبر!ورممئرنمبمعاو!صكل.

كم!مافيصلى/بهزلعب-.عطتمفطنر!1نافعلصال!ار3ارتلئا

بجصلم!م!ملبر!ا0!أصايقا!متصشبقكيطمل!ن!رم!إةلنراهـاصلبش

تجطئهن!،اإفىىنردين1مماظنناالاررحبء!انايخاقالمامحط.شفأبخاوصأ2.ود

ممرل!كلرء

()473رقمبصنعاءالكبيرالجامعنسخةمنالعنوانصفحة
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إ،مم!لم%صبه!%)لم!،.-3ء---كحالبثصلللةإلطيبنو،

لمحبمالمرأ\والحدلمع!2

لاص1ءفزسكأ!بر!-ج!!صييجميرا!الب،مالاارقلمحااصص-فع

ئصل\ا9!فابر.ثو79،عسهوس!كل!ءبرص!لهاالمحوصثيملمعركتا

حأط!!؟!إ2!ا)!عأ-7لبر

11

حر،ا!/لرتخرممائرط!ص.،حمكر12/أم،
ءسا،ز!ا،

!لدر-!دلا!رمم!ا!قطو!اك!ع!رلط!ر!ب!حمورءإر،

مر2

.لم

مح!بهربرحمغ،-اص!اديخ!2إلرإلروص!7ل!!ز!ىلمحرعدا2ومد-،*7

أبر//-.!!؟.،بر-
لم\./صالهنى4إهـا!رانلم!شا.-.-لإ،لم

،.لم؟ول"..لالسالبمالوبقل!بم!إ-يرلرر!ملصلىلمالهر-!!؟-س:؟-خ!يبم

ءأ"!ظ+لم"/كل!لال!لىفيأ!راكردترا!ص!ر4ولأر.-!.2----.+؟؟نر-!ملأ

رصلملالأل!!ثاإ!/.إنن!في!:كا !كليا!ف!جمإبر!!لأ"لم..صجمقلىلماإلملرلامل![ل!ما.الكل،وا!بئبر!+ء+.كا+!لأ-/لأ،،2ذ

اتنمعووابملإا!!ا!ماك!حملألأ*)!،،اهـعذ2شئيرلأإ!ابرلمباشيلواعلاأنجصنج..،.ت.؟إ/

ثركبمالمممد،يل!!ممبم.لىلما؟"نم!كلاصلقلىراا9[لبهغإلللهلمصكرصق!زلمفيلخالرن،.-برء-

،..،!.الاجمل!

--!رلا-------!---------!.*لا*+--+ج!."-ص.،!-خ-لاير-.،+""-،.:.-جمم
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